Câmara Municipal
da Estância Turística de Bananal
ESTADO DE S€O PAULO

5• SESS€O EXTRAORDIN‚RIA
ATA DA 5ƒ SESS„O EXTRAORDIN…RIA REALIZADA EM 09 DE DEZEMBRO DE 2013.
Aos nove dias de dezembro de 2013 (09/12/2013), na Sala Nobre da C†mara Municipal
de Bananal, situada ‡ Rua Manoel de Aguiar, n€. 51, nesta cidade de Bananal, Estado de
S‚o Paulo, realizou-se a Quinta Sessƒo Extraordin„ria do ano de 2013, sob a
Presidˆncia do Vereador Jos‰ Eduardo Costa Gomes de Oliveira. Presentes os
Vereadores (as): Šrika Tereza Coitinho Affonso (1€ Secret‹rio), Robson do Amaral
Rodrigues, LŒcia Helena Nader Gon•alves, Luiz Cosme Martins de Souza, Osvaldo
Ferreira, Luiz Mauricio Coutinho, …lvaro Luiz Nogueira Ramos e Maria Aparecida Souza
da Costa (2€ Secretario). ApŽs a chamada, havendo nŒmero regimental, o Senhor
Presidente, em nome de Deus declarou aberta a sess‚o. N‚o houve expediente e nem
explica••es pessoais, passando direto para a ordem do dia, na qual constou: PROJETO
DE LEI N… 026, DE 01 DE AGOSTO DE 2013 – “ESTABELECE O PLANO
PLURIANUAL DO MUNICˆPIO PARA O PERˆODO 2014 A 2017 E DEFINE AS METAS
E PRIORIDADES DA ADMINISTRA‰€O PŠBLICA MUNICIPAL PARA O EXERCˆCIO
DE 2014” E EMENDA ADITIVA N… 04, EMENDA MODIFICATIVA N… 05, EMENDA
MODIFICATIVA N… 06, EMENDA MODIFICATIVA N… 07, EMENDA ADITIVA N… 08,
EMENDA ADITIVA N… 09 E EMENDA MODIFICATIVA N… 10 (AUTORA: VEREADORA
LŠCIA H. NADER GON‰ALVES), EMENDA ADITIVA N… 11, EMENDA MODIFICATIVA
N… 12, EMENDA MODIFICATIVA N… 13 E EMENDA MODIFICATIVA N… 14 (AUTOR:
VEREADOR OSVALDO FERREIRA) AO PROJETO DE LEI N…026/2013. Colocadas em
discuss‚o as emendas de n€ 04 a 10, solicitou e fez uso da palavra: Vereadora LŒcia
Helena Nader Gon•alves disse que esta ‰ a segunda fase de vota•‚o destas emendas de
sua autoria e disse tamb‰m que espera que sejam aprovadas pelos vereadores
novamente nesta vota•‚o e que espera que a Prefeita Municipal proceda as altera••es
propostas pelas emendas. Em seguida explicou brevemente sobre cada emenda
proposta, ressaltando que a emenda n€ 04 de sua autoria ao anexo III do PPA, tem por
objetivo a mudan•a, onde est‹ previsto Secretaria Municipal de SaŒde, no item relativo ao
recurso de R$ 46mil previstos para a••es voltadas aos narcŽticos e alcoŽlicos an•nimos,
fosse inclu‘do o apoio ‡s pessoas com c†ncer, visto que hoje possuem muitos pacientes
no Munic‘pio que dependem deste tratamento. Em seguida, disse que em rela•‚o ‡
Emenda Modificativa n€ 05, solicita a modifica•‚o da seguinte atividade no planejamento
governamental constante do Anexo III do Projeto de Lei em quest‚o: Unidade Executora –
Secretaria da Assistˆncia Social – para que a atividade desta Secretaria seja apoiar o
NŒcleo dos alcoŽlicos an•nimos e o NŒcleo dos NarcŽticos an•nimos. Em seguida, disse
que a Emenda Modificativa n€ 06 busca acrescentar, ‡ atividade no planejamento
governamental constante do Anexo III da PPA a constru•‚o de moradias rurais com
CDHU (obras) para as fam‘lias de trabalhadores que, de forma geral, est‚o ligadas ‡
atividade rural, residentes na ‹rea rural ou urbana do Munic‘pio de Bananal, as quais
precisam de aten•‚o espec‘fica, do mesmo tipo dado ‡ constru•‚o de casas populares.
Com rela•‚o ‡ Emenda Modificativa n€ 07, disse que esta emenda busca acrescentar ‡
atividade no planejamento governamental constante do Anexo III da PPA, o embutimento
de fios com o objetivo de contribuir para tornar a cidade visualmente mais agrad‹vel
porque torna invis‘veis as fia••es el‰tricas e de telefonia e rede de cabos em geral. Em
seguida, disse que a Emenda Aditiva n€ 08 busca acrescentar ‡ atividade no
planejamento governamental constante do Anexo III da PPA a implementa•‚o do Projeto
do Trem Tur‘stico e do Telef‰rico, para o incentivo do turismo no Munic‘pio de Bananal.
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Ato cont‘nuo, explicou que a Emenda Aditiva n€ 09 busca acrescentar, ‡ atividade no
planejamento governamental constante do Anexo III da PPA a manuten•‚o da ilumina•‚o
pŒblica, que se tornou tarefa dos Prefeitos desde 2010 quando a Agˆncia Nacional de
Energia El‰trica (ANEEL) publicou uma resolu•‚o que transferiu para os munic‘pios a
responsabilidade pelas redes de ilumina•‚o pŒblica, o que significa que as Prefeituras s‚o
respons‹veis pela troca de l†mpadas e outros reparos para que todos os espa•os
pŒblicos da cidade sejam bem iluminados. Por fim, em rela•‚o ‡ Emenda Modificativa n€
10, disse que esta emenda busca acrescentar ‡ atividade no planejamento governamental
constante do Anexo III da PPA, a constru•‚o de moradias rurais com CDHU (obras e
limpezas) para fam‘lias de trabalhadores que, de forma geral, est‚o ligadas ‡ atividade
rural, residentes na ‹rea rural ou urbana do Munic‘pio, as quais precisam de aten•‚o
espec‘fica, do mesmo tipo dado ‡ constru•‚o de casas populares, conforme j‹ exposto na
emenda modificativa n€ 06 ao PPA. Colocadas em vota•‚o, em segundo turno, as
emendas n€ 04 a 10, ao Projeto de Lei n€ 026/2013, foram aprovadas por unanimidade.
Colocadas em discuss‚o as emendas de n€ 11 a 14, solicitou e fez uso da palavra:
Vereador Osvaldo Ferreira disse que todos os vereadores j‹ tem conhecimento destas
emendas propostas, pois estas j‹ foram discutidas e votadas anteriormente em primeiro
turno, que elas se destinam a melhorar a Assistˆncia Social do Munic‘pio, atrav‰s do
repasse do percentual de 6% do Imposto de Renda ao Fundo Municipal dos Direitos da
Crian•a e do Adolescente (FMDCA), explicando que a Emenda Aditiva n€ 11 busca
acrescentar, como unidade Executora, o Fundo Municipal dos Direitos da Crian•a e do
Adolescente (FMDCA), e, como atividade, a manuten•‚o de suas atividades, no
planejamento governamental constante do Anexo III do Projeto de lei do PPA, para que
sejam criadas condi••es de administra•‚o dos recursos destinados ao desenvolvimento
das a••es de atendimento ‡ crian•a e ao adolescente e de doa•‚o de parte do imposto
de renda ao fundo em quest‚o. Com rela•‚o ‡ Emenda Modificativa n€ 12, disse que esta
Emenda tem por objetivo modificar a Unidade Executora de Assistˆncia Social
relacionada ao atendimento ‡ crian•a e ao Adolescente no planejamento governamental
constante do Anexo III do Projeto de Lei do PPA. Em seguida, disse que as Emendas
Modificativas n€ 13 e n€ 14 tamb‰m decorrem da Emenda n€ 11, para buscar a
modifica•‚o da Unidade Executora das atividades de Assistˆncia Social relativas ao
atendimento da crian•a e do adolescente no Munic‘pio. Colocadas em vota•‚o, em
segundo turno, as emendas de n€ 11 a 14, ao Projeto de Lei n€ 026/2013, foram
aprovadas por unanimidade. Posto em discuss‚o o Projeto de Lei n€ 026, de 01 de agosto
de 2013, solicitou e fez uso da palavra: Vereadora LŒcia Helena Nader Gon•alves
agradeceu aos demais vereadores pela aprova•‚o das emendas de sua autoria e disse
que espera uma maior participa•‚o da popula•‚o de Bananal nas a••es e programas que
ser‚o implementados pelo Projeto de Lei em vota•‚o e suas respectivas emendas. Com a
palavra Vereador Osvaldo Ferreira disse que este projeto de Lei j‹ foi bastante debatido
anteriormente, em duas audiˆncias pŒblicas realizadas, bem como no primeiro turno de
vota•‚o. Disse tamb‰m que espera que a Prefeitura consiga cumprir todas as metas e
a••es indicadas no Projeto de Lei, pois acredita que em Munic‘pios pequenos ‰ mais
dif‘cil o cumprimento destas metas. Colocado em vota•‚o, em segundo turno, o Projeto
de Lei n€ 026, de 01 de agosto de 2013, foi o mesmo aprovado por unanimidade. N‚o
havendo mais nada a tratar, o presidente encerrou a Sess‚o Extraordin‹ria. E, para
constar, eu, Vereadora Šrika Tereza Coitinho Affonso, 1€ Secret‹rio, mandei lavrar a
presente ATA, que aprovada, ser‹ assinada pela Mesa Diretora. Bananal, 09 de
dezembro de 2013.
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